
 

 

Wandeling Burreken 
Schorisse 7 / 10 /16,5 km 
 

Landschappelijke mooie wandeling, door het ‘stille ’natuurreservaat ’t Burreken  ’en bij uitbreiding door 
het bos ‘Ter Rijst’, met onderweg enkele historische hoeves, kapelletjes en de Kasteelmolen. Enkele weinig 
gekende voetwegen geven een speciaal toetsje aan deze boeiende wandeling.  
Er zijn twee startplaatsen mogelijk: de kerk van Schorisse en de kleine parking Perreveld.  
 
Het natuurgebied Burreken wordt door vrijwilligers van Natuurpunt beheerd. Op die manier willen we de 
verscheidenheid aan planten, dieren en biotopen behouden en ontwikkelen. Bossen en graslanden 
worden verder ontwikkeld met behulp van extensieve begrazing door runderen en exmoorpony's. Meer 
info, zie https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/burreken  
 
Start vanaf de kerk van Schorisse 
Start: kerk van Schorisse, hoek Zottegemstraat en Essestraat 
Knooppuntenvolgorde:  

• Wandeling 10 km: kerk- F8-21-15-14-S1-F6-F5-F4-B6-B5-7-8-E3-E4-B4-U7-B1-A9-21-F8-kerk 
• Wandeling 16,5 km: F8-21-15-14-S1-F6-F5-F4-B6-B5-7-8-E3-E4-B4-U7-B1-A9-21-16-24-23-52-40-99-

22-kerk.  
Op de wandelknooppuntenkaarten ‘Schelde’ en ‘Zwalmvallei’ kun je twee wandelnetwerken onderscheiden: 
Het wandelnetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) en het ‘MOW-netwerk’ (dit zijn de extra 
wandelwegen die niet in het TOV-netwerk zitten):  
Het ‘TOV-netwerk’ is op de kaart aangeduid met blauwe streepjes (verhard) en bolletjes (onverhard). De TOV-
knooppunten, die te velde herkenbaar zijn aangeduid met palen en bordjes, zijn op de kaart als rode bolletjes 
met een cijfer te herkennen.  
De extra wandelwegen van het ‘MOW-netwerk’ zijn niet te velde aangeduid, maar zijn met groene streepjes 
en bolletjes op de kaart aangeduid. De extra ‘MOW- knooppunten’ die bij deze extra wandelwegen behoren 
zijn op de kaart te zien als zwarte bolletjes met een hoofdletter-cijfer combinatie (bijvoorbeeld ‘L3’). 
 
Afstand: 10 km, uitbreiding 16,5 km 
Relax:  
Na de wandeling 

• Café 't Vijfde Wiel, Hofveldstraat 71, Schorisse 
• Restaurant De Schorre, Hofveldstraat 63, Schorisse 
• Restaurant ’t Schuitje, Hofveldstraat 32, Schorisse 
• De Amberhoeve, zie https://www.amberhoeve.be/home  

Tijdens de wandeling: ‘Ons Schoon Schuurke’, Kouterdreef 7, Horebeke (Chantal Fouquet, 0486-881704) 
 

Wandelbeschrijving: 
We vertrekken aan de kerk van Schorisse, slaan de Essestraat in en volgen de weg richting knooppunt 14. Na 
een 200 m belanden we op onverharde weg. Aan het einde daarvan (F8) gaan we rechtdoor en volgen de 
Foreest naar boven tot knooppunt 21. De beklimming langs dit asfaltbaantje is bij wijlen pittig, daarom 
kunnen we 200 m voor dit knooppunt even omkijken om het mooie Panorama te aanschouwen: we zien de 
kerk van Schorisse, verderop die van Maarke en heel verder aan de andere kant van de Scheldevallei de kerk 
van Petegem en Wortegem. 
Aan knooppunt 21 slaan we linksaf (richting knooppunt 15) en volgen even verder de soms hobbelige holle 
weg. Een mooie struikenrij aan onze linkerkant begeleidt ons tot knooppunt 15. Let ook eens op het kunstige 
huisje met cederhouten dakpannen aan dit knooppunt. Vervolgens gaan we rechtdoor tot knooppunt 14. We 
volgen de Beekkantstraat naar rechts. Een 150 m verder (S1) slaan we een landweg naar links in: de eerste 
200 m langs de tuin links van ons, daarna nog 200 m tussen de akkers door tot aan de asfaltweg (F6). Hier  



 

 

slaan we rechts af. We steken de Krombeek over en 30 m 
voorbij huisnr. 12 (F5) slaan we terug een mooie onverharde 
weg naar rechts in. Een 400 m verder (F4), waar de weg naar 
links afbuigt, slaan we rechtsaf. Zowat 250 m verder maakt 
deze landweg een haakse bocht naar links en 50 m verder 
naar rechts. We wandelen nu tussen de paaltjes door een bij 
wijlen hobbelig zigzaggend traject. Voorbij het klappoortje 
en 20 m verder door het draaimolentje volgen we de 
bosrand zo’n 100 m om dan terug in een haakse bocht naar 
rechts af te slaan. 50 m verder slaan we links af en volgen de 
brede landweg. 200 m verder (aan ‘Ons Schoon Schuurke’ 
waar we even kunnen uitrusten in het tuinterras met een 

drankje) wordt dit een asfaltbaantje en volgen dit 300 m tot aan het kruispunt (B6) waar we rechts afslaan. 
Ruim 100 m verder, voorbij huisnr. 25 slaan we linksaf (richting knooppunt 7). We wandelen op een 
leemplatteau met voor ons de vallei van de Perlinkbeek (zijbeek van de Zwalm) de kerk van Zegelsem. Aan 
knooppunt 7 moeten we rechtsaf en volgen de onverharde landweg tot aan knooppunt 8. Onderweg hiernaar 
maak je kans om een Veldleeuwerik in de lucht te horen zingen. Aan knooppunt 8, rechts afslaan (richting 
knooppunt 3) en 100 m verder, voorbij huisnr 41 (E3), naar 
rechts (richting Perreveld 31-35). Na 200 m slaan we links 
af en even verder, voor huisnr. 31 rechts afslaan. We 
passeren het Speelbos van het Burreken. Na ruim 300 m, 
tegenover de oprit van huisnr. 33, slaan we rechts af en 
komen zo in de boomgaard van Natuurpunt (Weetje A). 
We volgen het gemaaide pad naar beneden en 100 m 
verder kunnen even uitrusten op een rustbank en 
genieten van de natuurgeluiden om ons heen. Het 
wandelpad loopt verder naar beneden en brengt ons tot 
een vlonderpad die we naar links volgen. Een tiental meter 
verder zien we links een gedenkplaat en bijhorend 
kunstwerk ter nagedachtenis van Magda Vergeynst (zie 
foto hiernaast, Weetje B).  
 
We nemen de houten treden die ons voor bijna 200 m 
droge voeten garandeert. Aan het einde van dit 
vlonderpad (E4) gaan we rechtdoor richting knooppunt 15. 
Het met kasseien geplaveid pad brengt ons 200 m verder 
aan de brug over Krombeek (B4) waar we links afslaan. We 
volgen het steile bospad naar omhoog. 100 m verder slaan 
we rechts en volgen het redelijk platte bospad. Na een 
goeie 100 meter bestijgen we terug de helling via een 
knuppelpad (daslook), rechtdoor wandelen en na 100 m naar rechts meedraaien. Weer 100 m verder (U7) 
slaan we rechts af en volgen het pad naar beneden. Na een goeie 100 m buigt deze naar rechts af  (in deze 
bocht kun je aan je linkerkant een mooi bremstruweel waarnemen, zie weetje C) na zo’n 150 m slaan we 
via een draaimolen de weide naar rechts in. We lopen 200 m evenwijdig met de Krombeek en steken deze 
beek over d.m.v. trapjes en een brugje. Een klaphekken verschaft ons de toegang tot een begrazingszone 
(weetje D) We volgen de linkerkant van deze zone. Na een 100 m steile helling komen we aan het infobord 
over de salamanders. We blijven rechtdoor wandelen en komen zo na ruim 300 m, via een klaphekken, aan 
de straat Ganzenberg (B1). Rechts van ons bevindt zich de bramentuin (weetje E). We slaan linksaf, volgen 
de straat 100 m en slaan voor huisnummer 2 linksaf. Na 10 m rechts meebuigen en deze voetweg een goeie 
200 m volgen tot aan Omer Wattezstraat (A9) en rechts afslaan. We volgen de straat zo’n 500 m tot aan 
knooppunt 21. We stappen rechtdoor de straat Foreest tot F8 en nemen dan de landweg terug tot aan de 
kerk. 



 

 

Uitbreiding van de wandeling tot 16,5 km is mogelijk aan knooppunt 21. Je volgt dan volgende 
knooppunten: 21-16-24-23-52-40-99-22-kerk.  
Aan knooppunt 21 volg je de weg naar achtereenvolgens de knooppunten 16, 24 en 23. Aan knooppunt 23 
kun je op het terras van het uitzichtpunt genieten van een panoramisch uitzicht over een deel van de Vlaamse 
Ardennen. Aan de horizon kunnen we de kerk van Nukerke en de Bossenaremolen zien. Let in de gevel van 
huis nr. 23 op de bronzen plaat ter herinnering de in 1944 door de gestapo gefusilleerde Arthur Odevaert. 
We volgen de Bosgatstraat verder tot knooppunt 52. Op weg hiernaar wandelen we door het bos ter Rijst 
(weetje F). Aan knooppunt 52 de weg (Doorn) naar rechts volgen tot aan het kapelletje bij knooppunt 40 
(weetje G). We slaan rechtsaf, de Vijverbeekstraat in naar knooppunt 99. In deze straat staan nog een paar 
oude omsloten boerderijen (weetje H).  
Voorbij de laatste boerderij (huisnummer 3) slaan we het brede, soms slijkerige, pad (Tiegstraat, buurtweg 
17) naar rechts in en volgen die tot aan de Molenbeek, dit is knooppunt 22. Aan dit knooppunt volgen we de 
met gras overgroeide weg (richting knooppunt  14). Via saspoortjes moeten we een weide oversteken 
(opletten voor de dieren). We vervolgen onze weg tussen twee akkers rechtdoor tot aan een brede betonweg 
(Kaperij). We slaan links af en een goeie 100 m verder slaan we rechtsaf, tussen het huis met nummer 9 en 
de voorliggende akker. We volgen de perceelgrens in een haakse bocht naar links en vervolgens naar rechts 
tot aan de beek. We volgen de Steenbeek (een zijbeekje van de Molenbeek) naar rechts en 100 m verder 
slaan we linksaf en volgen het brugje over de beek. Over dit brugje steil omhoog door de draaipoortjes. Het 
weiland kruisen, omhoog naar de vrijstaande knotboom en verder rechtdoor zodat we op de Heidestraat 
uitkomen. We kronkelen mee naar links (Heirwegstraat) en na een steile afdaling kunnen we beneden naast 
de beek naar rechts richting knooppunt 14. We volgen de rechtgetrokken beek (om meer verval te creëren 
bij de watermolen). Links van ons, in de meersen, stond hier ooit de waterburcht van de Heren van Schorisse 
(weetje I). Op het einde van de weg langs de beek passeren we de Kasteelmolen (weetje J). We slaan linksaf 
(Parkstraat), en op het einde de Hofveldstraat naar rechts volgen we tot aan de kerk. We passeren nog voorbij 
het geboortehuis van Omer Wattez, te herkennen aan de gedenkplaat naast de deur van huisnr. 10 (weetje 
K).    
 
Start vanaf Perreveld (aan de kleine parking tegenover B&B ’In de Gloria’):  
Knooppuntenvolgorde: U8-U7-B1-B2-B3-B4-E4-B5-B6-F4-F5-F6-S1-F7-B3-B4-U7-U8  
Afstand: 7 km 
Wandelbeschrijving:  
Deze wandeling start naast de B&B ’In de de Gloria’ (U8). We wandelen langs het met kasseien geplaveid 
straatje naar beneden. 100 m verder (U7) slaan we linksaf en volgen het pad naar beneden. Na een goeie 
100 m buigt deze naar rechts af (in deze bocht kun je aan je linkerkant een mooi bremstruweel waarnemen, 
zie weetje C) en na zo’n 150 m slaan we via een draaimolen de weide naar rechts in. We lopen 200 m 
evenwijdig met de Krombeek en steken deze beek over d.m.v. trapjes en een brugje. Een klaphekken 
verschaft ons de toegang tot een begrazingszone (weetje D). We volgen de linkerkant van deze zone. Na een 
100 m steile helling komen we aan het infobord over de salamanders. We blijven rechtdoor wandelen en 
komen zo na ruim 300 m, via een klaphekken, aan de straat Ganzenberg (B1). Rechts van ons bevindt zich de 
bramentuin (weetje E). We slaan rechts af en volgen de straat 100 m (B2). We slaan rechts af en vanaf hier 
volgen we de weg richting knooppunt 7. Je volgt de rand van het begrazingsblok van het natuurreservaat ’t 
Burreken. Ongeveer 400 m verder (B3) sla je rechts af en een paar tientallen meters verder belandt je aan de 
stenen brug over de Krombeek (B4). Over de brug volg je de weg naar links (richting knooppunt 7). Na 200 m 
kom je aan een rustbank van de gemeente Brakel (E4). We blijven rechtdoor wandelen (richting knooppunt 
7). Een knuppelpad houdt hier onze voeten droog. 100 m verder passeren we de gedenkplaat en bijhorend 
kunstwerk ter nagedachtenis van Magda Vergeynst (weetje B) en kunnen we de boomgaard (weetje A) die 
zich rechts van ons bevindt even een bezoekje brengen.  
De onverharde weg, die volgt op het knuppelpad, laat ons in de verte de Bossenaremolen en de Hotondberg 
aan onze linkerkant zien. We komen uit op de straat ‘Steenberg’ die we naar rechts volgen. Na een klimmetje 
van bijna 500 m komen we aan het kruispunt met de Bosstraat (bemerk de 3 mooie linden en de Zomereik 
in de weide). We slaan links af en 100 m verder (B5) blijven we rechtdoor stappen. 150 m verder (B6) slaan 
we de Kouterdreef links in. Deze geasfalteerde weg gaat over in een onverharde landwegel. Aan deze 



 

 

overgang is een drankpauze in de tuin van ‘Ons Schoon Schuurke’ beslist de moeite waard. Je wordt er 
vriendelijk ontvangen door de waardin Chantal Fouquet. Na onze dorst te hebben gelest zetten we onze weg 
verder langs de landwegel. 200 m verder, voor het bosje, slaan we rechtsaf. 50 m verder slaan we linksaf en 
volgen de weg tussen het bosje en de weide, rechts van ons. 100 m verder geeft een draaimolen ons de 
toegang tot een weide. We gaan rechtdoor, 20 m verder openen we het klaphekken en slaan we links af. We 
volgen de voetweg tussen de weidepalen door. Na twee bochten naar rechts en één naar links komen we op 
een bredere wandelweg. 50 m verder buigt deze naar rechts af. We volgen de weg zo’n 250 m (F4) en slaan 
dan links af. We stappen verder naar beneden (links een bosje en rechts een anti-erosiestrook) tot we zo’n 
400 m verder (F5) aan de straat ‘Ten Daele’ komen. We slaan linksaf en volgen deze straat zo’n 200 m (F6) 
om dan (50 m voor de asfaltweg een bocht naar links maakt) een onverharde landbouwweg naar links in te 
slaan. 100 m verder slaan we rechtsaf en volgen de perceelgrens tussen twee akkers  zo’n 300 m (op het 
einde een grote tuin rechts van ons) tot aan de Weverbeekstraat (S1). We volgen deze straat naar links en na 
200 m, juist na huis met nr. 4, slaan we rechts af, de Weverbeekstraat in. Dit doodlopend straatje langs de 
Krombeek verlaten we door voor het huis met nr. 4 (huis met strodak) de voetweg naar rechts in te slaan. 
Eerst wandelen we tussen twee hagen door, verder tussen de akker (links) en een bosje (rechts). Zo komen 
we na zo’n 400 m (F7) aan de straat ‘Kortenberg’ waar we links deze half verharde weg opdraaien. Het brengt 
ons na 300 m terug aan de stenen brug over de Krombeek (B3). We steken deze brug over en enkele meters 
verder (B4) slaan we het bos naar rechts in.  We volgen het steile bospad naar omhoog. We volgen het steile 
bospad naar omhoog. 100 m verder slaan we rechts en volgen het redelijk platte bospad. Na een goeie 100 
meter bestijgen we terug de helling via een knuppelpad (daslook), rechtdoor wandelen en na 100 m naar 
rechts meedraaien. Weer 100 m verder (U7) slaan we links af en na 100 m komen we terug aan de startplaats 
(U8).  
 
Weetjes 
 
Weetje A: Boomgaard Perreveld, zie https://www.burreken.be/?page_id=895  
In het najaar van 2015 werd de boomgaard aan het Perreveld in een nieuw kleedje gestoken. De dode bomen 
werden gesnoeid en waar nodig vervangen en de deels vervallen staketsels rondom de bomen werden 
verwijderd. Tegelijk werd nabij de zitbank  een nieuwe toegang gecreëerd waarlangs de boomgaard 
toegankelijk wordt. Een informatiebord verschaft een korte uitleg waarna een wandeling doorheen de 
boomgaard kan worden gemaakt. Kleine naambordjes bij elke fruitboom vermelden het ras of de variëteit 
en geven summier informatie over bloeitijd, oogstperiode, smaak en gebruik. Elk naambordje heeft ook een 
QR-code meegekregen. Wie een smartphone heeft kan hiermee aanvullende informatie over de fruitboom 
opvragen. 
In de boomgaard zijn ook (her)inrichtingswerken uitgevoerd. Er werd een muizenhoekje ingericht voor 
dwergmuis en andere muizen en spitsmuizen, terwijl voor steenuil een zitstok en een nestkast werd 
geplaatst. Beide dienen voor educatieve doeleinden want steenuilen vinden al voldoende zit- en 
nestgelegenheid in de vele knotwilgen rondom de boomgaard. Eveneens voor educatie is recent ook een 
bijenhotel gebouwd waarbij een informatiebord enkele aspecten van het bijenleven belicht. Meerdere 
takken- en houthopen met daaronder een roofdierennestkast bieden een schuilplek aan kleine 
marterachtigen en steenmarter. 
 
Weetje B: in memoriam Magda Vergeynst 
De eerste kennismaking met Magda voor velen, was Magda als bestuurslid van de afdeling Ronse van MOW 
en Natuurpunt, van de Fietsersbond en van Trage Wegen. Persoonlijk leerde ik Magda beter kennen bij de 
werkgroep Trage Wegen van Kluisbergen-Ronse waar ze mij binnen loodste. Vastberaden en minutieus zette 
ze zich in bij de vele dossiers. Het was de vooral de verdienste van Magda om de trage wegen te Kluisbergen 
en Ronse in de kijker te zetten en met succes te verdedigen. Ze was de motor achter de verschillende edities 
van de klavertje-vier-wandelingen. Ook toen het door haar ziekte wat moeilijker werd bleef ze alles volgen, 
zij het meer en meer van op de zijlijn. Ze was mijn persoonlijke mentor voor de trage wegenwerking. Het was 
voor haar een grote geruststelling dat de werking, die ze rond de trage wegen had opgestart geen eind lopend 
steegje is.   
 



 

 

Weetje C: Het Bremstruweel 
Langszij het Burreken ligt een bijzonder talud, het is de hoofdsteilrand van een grondverschuiving. Na deze 
grondverschuiving kwam een zandlaag bloot te liggen waardoor zich een uitzonderlijk schrale vegetatie kon 
ontwikkelen waarin brem de toon aangaf. Door verbraming raakte de vegetatie evenwel verruigd. Middels 
een gericht maai- en kapbeheer wordt het bramenstruweel en bomenopslag teruggedrongen om opnieuw 
plaats te geven aan het bremstruweel. En niet zonder succes. De verjonging is volop aan de gang en 
schapenbegrazing zorgt voor een verschraling van de bermvegetatie. 
 
Weetje D : De begrazingszone  
Meer info over deze begrazingszone vind je op de site van de kern rondom ’t Burreken:  
https://www.burreken.be/?page_id=1206   
 
Weetje E: De Bramentuin 
De Bramentuin is een realisatie van de BramenWerkGroep, een studiewerkgroep van Natuurpunt regio 
Vlaamse Ardennen plus. De BWG kwam tot stand onder stimulans van Broeder Joris De Ruyver, die in ons 
land mede aan de basis ligt van de batologie, de studie der bramen. In 2008 werden meer dan 40 typische 
bramensoorten van de Vlaamse Ardennen samengebracht in een educatieve tuin. Hiermee werd een oude 
droom van Broeder Joris verwezenlijkt: een tuin waarin de bezoeker de diversiteit van de bramen kan 
aanschouwen en vergelijken. Waar men kan zien dat de bramenfamilie meer is dan een verzameling stekelige 
planten. 
Voor meer info, zie 
https://www.natuurpuntvlaamseardennenplus.be/pdf/w_bramenwerkgroep_bramenfolder_2014.pdf  
 
Weetje F: Het bos Ter Rijst 
Het bos Ter Rijst is een 25 ha groot domeinbos van het Vlaamse gewest.  
De bronnen van de Molenbeek 
Bos Ter Rijst ligt langgerekt op de steile oostflank langs de bovenloop van de Molenbeek. Talrijke bronnen in 
het bos voeden de Molenbeek. In dit koele en zuurstofrijke bronwater vindt de vuursalamander met zijn 
zwart-gele jasje een geschikte plek om zijn larven af te zetten. 
Gewone es, zwarte els en hazelaar flankeren de bronnen en beken in Bos Ter Rijst. De beuk laat weinig licht 
door en zadelt de kruidlaag daardoor op met een dik pak slecht verteerbare humus. 
Het beheer streeft er naar om in deze natte zones de beuk terug te dringen. Zo krijgen bittere veldkers en 
reuzenpaardenstaart weer volop kansen om deze bronzones op te fleuren. Te midden van de tapijten met 
wilde hyacint en bosanemoon, vind je ook de wilde narcis. 
 
Een stukje verleden 
Tot in de 18de eeuw werd dit bos als ‘hak- en middelhout’ beheerd. Om de vijf à tien jaar werden jonge 
bomen en struiken tot aan de grond afgezet (hakhout). Uit de overblijvende stronk schoten loten of scheuten 
uit. Die mochten uitgroeien tot de volgende kapbeurt. Landbouwers gebruikten het geoogste hout om er 
werktuigen of weidepalen van te maken. In de winter gaf dit hout in huis een gezellige warmte. 
Bos Ter Rijst dankt zijn naam trouwens aan de kappingen van weleer. De gekapte jonge houtige opslag bond 
men samen tot bussels – rijshout genoemd – die in een mum van tijd de ovens van bakkerijen en de ketels 
van brouwerijen op de gewenste temperatuur brachten. 
In de bosjes met hakhout in Bos Ter Rijst bleven her en der ‘overstaanders’ staan (middelhout). Deze 
vrijstaande bomen leverden op kaprijpe leeftijd kwalitatief hoogstaand hout voor de bouw en de 
meubelindustrie op. 
Het Agentschap voor Natuur en Bos houdt op verschillende plaatsen in het bos deze beheersvorm van weleer 
in stand. Dit creëert licht en ruimte in het bos, meteen goed nieuws voor vogels (zwartkop, nachtegaal,…) en 
vlinders (de gehakkelde aurelia, het bont zandoogje…). 
Zie www.natuurenbos.be  
 



 

 

Weetje G:  
Deze wegkapel aan de straathoek staat op de Ferrariskaart  reeds 
aangegeven als ‘Chapelle de la Vierge’. Het opschrift ‘18<>74’ in de 
voorpuntgevel verwijst waarschijnlijk naar de heropbouw van de 
vroegere kapel. Binnen in de kapel staan naast een kruisbeeld een 
Mariabeeld en een beeldje van H. Theresia, de H. Antonius en van 
St. Jozef. Let ook op het moois glasraam onder de rondboog van 
grijze baksteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weetje H:  
De hoeves met huisnummers 13 en 15 hebben hun 
oorsprong tot minstens de 18de eeuw. De hoeve met 
huisnummer 13 wordt ook wel ‘Hof ten Maagdendale’ 
genoemd, verwijzend naar de abdij van Maagdendale te 
Oudenaarde. Ietwat verwarrend, aangezien het 
wapenschild van de abdij van Ename en diens abt J.P. de 
Locquenghien in de gevelsteen boven de voordeur 
verwerkt zit. Het jaartal 1785 bij deze wapenschilden 
verwijzen waarschijnlijk naar de (her)opbouw van deze 
hoeve.  
 

Weetje I:  
Van de 12de tot de 16de eeuw werd Schorisse bestuurd door de ‘heren van Schorisse’. Ze bouwden in de 13de 
eeuw een waterburcht naast de Molenbeek. Het kasteel verdween geleidelijk vanaf de 18de eeuw en werd in 
1890 volledig afgebroken. Kaarten uit de 17de eeuw (o.a. Sanderus’ Flandria Illustrata van 1641-1644) geven 
ons een visueel beeld van het kasteel met de ruime rechthoekige omgrachting ten oosten van de 
Hofveldstraat.    
 
Weetje J:  
De Kasteelmolen hing af van het kasteel van Schoorisse en is het enige overblijfsel in de nabijheid van dit slot. 
Het jaar 1456 is de oudste vermelding van deze watermolen. Hij werd beschermd als monument in 1976. 
Thans wordt in gebruik als korenwatermolen (graan wordt tot veevoeder gemalen). Het ijzeren waterrad 
wordt van bovenaf door het water in beweging gebracht (type bovenslagmolen). In het molengebouw zijn 
nog muurschilderingen  aanwezig die dateren uit de tijd van de Franse Revolutie. Tijdens diezelfde periode 
droeg men op de steenzolder de eucharistie op. Na de Revolutie kwam de molen in het bezit van de familie 
Vanderdonckt die nu reeds 5 generaties de molen uitbaat. De molen is te bezichtigen op de laatste zaterdag 
van de maanden april tot september, op molendagen en op afspraak, tel. 055 45.51.94 (R. Vanderdonckt) 
 



 

 

Weetje K: Het gebouwencomplex van nummer 8 en 10 is een overblijfsel van het St.-Margriethospitaal. Dit 
vrouwenklooster en 
hospitaal werd in 1416 
opgericht door het echtpaar 
Arnoud VI van Gavere en 
Isabella van Gistel, de 
toenmalige heer en vrouw 
van Schorisse. Zowel de 
kerk, het verdwenen 
waterkasteel (zie weetje K) 
en dit voormalig klooster 
werden door de heren van 
Schorisse opgericht. In 1798 
werd het klooster afgeschaft 
en verkocht. Het 
overblijvende deel van het 
klooster werd in twee 
huizen verdeeld. Nr. 8 werd 
een café met de 

toepasselijke naam ‘In ’t oud klooster’. Nr. 10 werd het geboortehuis van Omer Wattez, leraar en 
letterkundige, maar bovenal de promotor van het streektoerisme in de Vlaamse Ardennen.   
 
 
Filip Keirse, augustus 2022 


